
Aplaudem a comitiva pessedista Gaspar, !i�bó, Ro�eio, .

'

"ljRecebe o caadídaí« a Gevernader-
>

do Estado eaíusíasííca ovaçao pBIt ,�� I .

_ ,�� ''',
I

/

assegurada a vitória» afirma o grande cheíe Nerêu RalÍuJ�-:':-�':�,�
_/.

CHEGA_ A BARHAC_{O, A CAHA- to Udo Deeke cuja ausência jus- sa A Capital. S. Exia. se referiu à afirmar ser Udo· Deeke um can Presidente foi entrecortado de "'"

VANA DA VITóHIA - 2.50b 'PES- tificou. S. Exia. afirmou havr presente _campa'nha afirmando di,dato vit�riosci, homem simples f vações e aplausos terminando o

SOAS OUVEM / A PALAVRA DE visitado 30 municípios trazendo crescer a terra e o povo ter anseio com longa folha de serviços pres- .comício às 23 horas. Segunda.feira &.

"N"EHÊU RAM.oS, nu 0& �P,� R _ deles a impressão de o Partido os de ,progressÇl. Adiante, S. Exi·à. tados ao· Estado, declarou 'ter con- caravana irá a Guaramírim e Jara-
, �'JÁ· ESTÁ 'A·SSEGUHADA A VI- ser fôrça invencível. disse confiar em Santa Catarina fiança na sua eleição ,a 3 de outu guá. retornando, à noite, à capí-
'TóRIA DE UDO DEEKE" AFIH- porque conhece sua" gente, Após br,o próximo. O discurso do Vice tal.

MAS.EXI� EN�S�SMO EM kODEm.�
CONCORHIDO oourcro

Deixando Timbó o dr. Nerêu di·

"rigiu-se ,p'ara Rodeio onde foi ho
m enageado pelo povo que se com

primia na praça principal. Sau,
dou-o o sr. Joaquim Rízo, candida
to a prefeito. As 17 horas se rcali-
"zou concorr-ido comício falando os

srs. Augusto Barr issoni, deputado,'
Wllnglanido 'P.ers:uhn, deputado tfe
dera) Aristides Largura, e, por úl
timo; o sr. dr. Nerêu Ramos que,
com entusiástico discurso, arreha.
tau prolongadas palmas da nurne,

rosa assistência.
4.0<fO PEss6AS OVA,CIONAM o
DR. NERÊU RAMOS EM BLUl\1E
NAU __: FALA 'AO POVO Q SB..
GUILHERME JENSEN, CANDL
DATO A PREFEITO PELA

ALI_IANÇA PESSEDISTA_PETEBIST.'\
- GRANDEMENTE APLAUDIDO
O' FUTURO GOVERNADOR DO

ESTADO, DR. UDO DEEKE
Após o comício de Rodeio, o sr,

Nerêu Ramos ,e comitiva rumaram

para Blumenau. sendo r-ecepciona
dos por milhares de correligtoná
rios. Teve lugar, em -seguida, de
fronte do prédio da casa A Capi
tal. à rua 1,5 de Novembro, gran
dioso comício assistido por cerca

,dl8 4.00p pessoas que não se cansa'

ram de ovacionar os nomes dos

srs, Nerêu Ramos e Udo Deeke.

Falaram o sr. dr. Luiz Navarro

Stotz, saudando o Vice-Presidente.
o -Sr. Anfílóqufo Nunes Pires, o

eandidato a :prefeito pela aliança
-e dos candidatos. Ladeavam o dr. "pessedista - petebista Gl�Uherme
Ner'ê1.l Ramos .0 sr. Be.rtold� Bor- Iensen, o candidato a vereador Jo
nhausen, candidato ia pr_:ffeito e ao Rodrigues da Silva, dr. Afonso '.
drs, Ag-rÍQa F�ria;, Leoherto- Leal, Veiga, c Yjdor Buhr, ó, !c-ª,ndUd�YL

, TIdo Deeke 'e
.

s�. "JOão 'Santos, Ia- Udb .Deeke que di'sse-;'d�s ,3eus:1)1'O.
laudo, primeiramente, o sr. Ar>; pósífos. se eleito, r-�fel�entes aos

iilóquio
.

Nunes Pires que
-

sau- problemas de Blumenau e do Es
dou Q sr. Nerêu.s Ramos, depois tado. Retumbantes palmas se fi
os srs. drs. 'Leoberto Leal, Agripa [,eriam ouvir quando o ilustre 110

Faria: Arma'ndo Simone Pereira, mem público termínou sua oração.
Udo Deeke, encerrlanrlo I) grande Fínalh�lando o acontecimento cívi.
comício o sr. Nerêu Ramos, cuja co D sr, Nerêu Ran)os proferiu mais

palavra ,eloquente calou fuúdo err- llIll empolgante' discurs2 srnd1
tre o povo. S. Exia. desfês as ln- seu nome deliranteni,ente aclama'
írigas -dos adversáJrios afirmando do pela enOl'me multidão que e-sia,

que a vitória já está asseg1Ul'adil cionava defronte do prédiO da Ca'

�llquanto ·qUe andan1 atemorizados
�••••_•.......

-••_ -.-.;o -. ",.

·,aqueles que 'não ,participam das ..

'host:s; pessiedista�. T,erminado' ,o lovos . agentes co�
COllllCIO o isr. Nereu Hamos e coml- . ,

•

:ti�a visitaram � Igreja Matriz em merciais do BraSil
vias de. conclusao.

o lLU8 :ANTIGO DUBlO DE 8ANTA\CATARINA .

Intrfetirl(l • D. 9,."••' SmNEI NOCETI ....::. Dlreto� Dr. RUBENS DE A.RRUDA. JLU[OIJ

; N. 10.9'63Florlan6polis- ,Quana·felra, 20· de Setembro de 1950·Ano XXXVI

Para -:Governador recomendo o
: operoso Engenheiro UOO. OEEKE;'
Disse, Oetólio DO' co,mielo de ,ontem

o alm.- Flavio de, Me
deiros DOS EI.UD.
Washington, 19 (US1S) - -O Almi.·
rante FláviO- de M\�4eiros, Chefe do

.

,Estado Maior da'Mà'l'inha de Guerra
do' Brasil, encontra-se' nos' Estadoli!
Unidos como .hospede oficial de Gover·
no norte-amertcano,

.'

O Almirante brasíleíro, em sna vi·
sita' ofícíal aos Estados Unidos, ins

pecionará instalações navais e visit
tará os estaleiros. de construções" na
vais.

GASPAR,' 16 (O Estado) - A

-coruitiva.' chefiada pelo dr. Nerêu
Ramos deixou na manhã de on-

tem Brusque sendo recepcionada
na localidade }de. Barracão por
prestigiosos. elementos de Gaspar.
dentre os quais o ssrs. João San
'los, candidato Ia deputado, estadual,
João Bedusohí, dr. Abelardo Via'
na, Hilário Santos, Eurico Bedus
chí, Anfílóquio Nunes Pires, Os
mar Peterrnann. daí rumando par'!
a 'cidade, onde, na Praca Getúlio
Vargas, concentrava-se u'ma n��ssa
'de 2:500 pessoas para ouvir a pa
lavra dos 'integrantes da caravana
da vitória. O povo ova-cionou os

nomes dos srs. Nerêu Ramos, Udo

Deeloe e Aderbal Ramos da, Silva

Sancionada i\
nova lei
RIO, 19 V.A. - o presidente dá

Repú-blica sancionou ontem o. decre
to do Congresso Nacional que' regl,Iola
a Lei de Serviço Militar. Pelo' pro
jeto agora convertidó em lei, "serãe
�convocados' anualmente para presta!',
serviço militãf"-nás forças armadas
brasileiros de uma única classe; ísto
é qs7b'rasHeiros que completarein. a"
anos de idade entre 1° de, Janeiro e

3f de Dezembro ':do ano em-:- que deve
rão prestar ,se'tviço inílttar., Assim, dG
.àcordo ainda com á nová lei, já este,
ano será refta apenas-a convocação da>
classe de 1931 para: todo o Brasil".

'

\

Acõrdo comercial
Brasil-Ora-Bretanha
'RIO, 19 V.A. - Tendo sido'conclui"

,das na semana transata as negocia
ções entre o Brasil e a Grã-Bretanha
s6hre o novo acordo comerciai que
terá -a duração .de

.

um a�o, prorroga
vel, 'foi feita ontem' no Ministerió das

R61ações Exteriores a troca de notas.
sôbre o instrumeÍ1to em questão.
A troca de notas se verificou entre

o ministro Abelardo Bueno Prado,
chefe do Departamento Economiéo do
Itamariti, e o representante do em.,

baixado!' da Grã,Bretanha.

RIO
.

19 V.A.,- Oministro do-Tra·

balho Marcial Dias Pequeno, assinou

pcrtarias designando para exercer 'as

funções de agentes comerciais do Bra·

sil em Lisboa o sr, Geraldo Rochã So

brinho e em Santiago do Chile o sr.

Olímpio -Mourão Filho.

\

COMICíO EM TIMBO' -'-, ".o P.S.
D., NO ESTADO;' É UM,A '·FÔRÇA.
INVENCIVEL" DLZ, EM DISCUR
SO, Ü EMINENTE- CHEFE DO P.
, s.n CATARINENSE

2romocões.ao post&
de Dat do elé,reito
RIO, 19 V.A.. - Consta nos éircm

[os militares das nossas forças de ·tel�

ra que o president� da· RepúlÜica la,
vrará nos. próximos dia:s decretos de

promoção ao posto de gen"ei'al do
Exercito. A promoção poderá. atingi�
aos atuais generai,s de divisão mais

antigo do quadro em questão: Fiuz�,
de Castro, Milton Freitas, Canr_obert
Pereira da Costa" Angelo Mendes de

M(}rais e Zenobio da' Costa .

Rumou, a seguir, a comitiva pa-. D
•

8ft'
·

t'a Timbó, onde foi recebida .pe':· eIIOU- O , ' li O Qnn
los cdrrreligion.á;ri�s, "realizandoi"se Sa.·lga.do DI-lho ,.

às �5 horas, um comício com a pre' r >
.

&enç'3J de mais de 500 pessoas. Fa- RIO, 19 V.A.' - Despediu-se ontem

laram os srs. Gelindo Eussi. Le' do Tribunal Superior Eleitoral o pro'

d
. fessor Sá Filho que ali vinha serviu,

an ro Longo, Anstides" Largura,
do há quatro anos\ como juiz e que,

Viclo Buhr, e, finalmente, o sr.
afora, em face do disPositivó' consti

Nerêu Ramos 'que apresentou o tucional tem de afastar·se· 'de I suas

programa de go�êrno do caudida, funções. t'

E, ,pa.ra Senador recomendou o seu
dileto amigo, Ô

-

preclaro catariU80se
Nerêu Ramos

..Grave acusaçao '�e ,Mac Art�ur à C�ina comunista e à Hussia
soldados comunistas participaram d·e treinamentos e exe_l> terial hélioo para a Güréia ,de.pois da retirada d,e suas tro>

-

cícios de combate -com forças comunistas.,--de uma .forma
-

p'as de oC�lPaçã?, em 1948.

ou outra.
-----.

Mao Arthur diz 'que não teve c0hfirmação _ dà parti·
'c.ipação direta 'dos comunistàs chineses no conflito cO'rea·'

, ,LOKE -SUCCESS, .19 (V.A.) - O general Mac Artnur
acusou a Chi.na Comu�lista de 1:er fornecido um "substan'

cial, ,senão deéisivo 'auxilio militar a: 'Coréi·a do Norte, pe

lá libertação de milhares de soldados de origem coreana".

Mac Arthur l�mbelll acusou 'fl.. Rú.ssia . de ter suprido a

Coréia, de armas e munições, em 1950.
\

. Em iseu quarto relatório ao Cons,elho de Segu,ran,ça
tdas Nações .,.unidas disse _;;que, aproximadame-nle 140.000

�\ ,Este relatório contem a primeira declaração formal no, 'mas acresc,entou que eles forneceram substancial, se-·

de ]\t[ac Arthur de .que a Rússia auxiliou' a Coréia com a'r-, nã� decisivo assistência militar, libertando consideráve.t'

mas, tanto em 1949 como em lQ50. Málik tem insistido número' de soldados de origem coreâna, que foram, engrQs,.
várias vezes �m que a UIiião Soviética não forneceí'i: ma-' sal' as fileiras do exé,rcito comunistas.

I
I

I

JJAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Vote em Unido Bott
.Ioãe- Batista Benuassls

'-'

c-;

A VJ8,O E NORMA REFERENTES ÀS PRóXIMAS ELEIÇõES
,
Damos abaixo, na integra, a - circular mandada expedir

pe!« CU1'ia li'l.et1'opolitana,� em data de onte-oniem:

Retrmo, Sr. Vigári'o,
No intuito, ele orientar, como lhe cabe, a consciência ca

tólica, e [lissip(J.r possiveis d}widas, senão nerdtideiras e la

-mentávei's:\ expI01'OÇÕeS, comunico, em n01ne e por' ordem da

" Curia ,iI'lettrc1poli�(J.1�(1J, que os fiéis e em' aero; os
/ ootasüe«;

poderão livremente e sem qualquer nonstranqimenio, apoitu:
e sufmga'l' con� o seu vot� a qualquer .dos eminentes candi

[latos ao Gouérno do Bstado, exmos. dr. UDO DEE;KE, ou

IRINE[J_ BORNHAUSEN, de acôrdo com as próprias con

oicçõês ou pendores partidários, sendo que os embargos que
�

se levantem contra o primeiro, sobretudo na esfera religiosa.
. da alcada exclusiva da Curía, ditos embargos, digo, são gra-

- '-
tuítos, provàveln;enle tendenciosos e certamente .ímprooeden-
tes, -

_

Florianópolis, 14 de seterribro de 1950.

(Ass.) P. QUINTO DAVI BALDESSAR

) .

'/

Para deputado estadual pelo _ P��J)�
A Curia Metropolítcncr

orien ta os fieis

para deputadollEstadual pelo PSD.
- . -

.... ...,_

Crédito, -MútúD
.

,

Predial IDilatado&, o serviço
� militar na Inulaterra

LONDRES, 16 (V.A.) - A Câ
mara dos .Comuns aprovou o pro'

jeto de lei, ampliando a prestação
do serviço militar obrigatória. de
dezoito paracvinte ,e quatro meses.

O projetá foi ravro'{.ado por todos
os' partidos representados na Câ
mara -e não houve votação: tendo
em vista a sua desnecessidade.

;.

Avísamos "aos nossos prestainis�as que em virtude de' es
tar patada a Loteria, Federal, nosso!! sorteios que são basea
dos nos resultados da extração da referida loteria não, estão
sendo realizados. r:

"

.
_ Entretanto, logo que '�oIte IJ mesma loteria a." funcionar,

realízarémos cada semana um sorteio -até que os mesmos' rí-
quem em dia. -

.

I' J. MOREIRA � CIA.
CONCESSIONARIOS

CAS 4 fiM COOUEIROS
Procura-se na Praia de Coquei

ros para alugar informações para
Pimentel, na Delegacia, Secção
de Imposto de Renda.

,

Para',vereador do PSD
..

;_,

Auxi-liar de C�ria

Carnoonha 'de éduC8Cão de ,adultos
Respondendo a enquete que vem- significa um meio de grande, va--:--.

O P-BE"EITO DO DI & sendo promovida acerca da Campa 101' para despertar.o gosto pela leitura,
V ii nha de Educação' de Adultos, .0 sr. e, consequentemente' paI:a_

fazer au-:

GRIPE E ASSIST:ÊNCIA MÉDICA. Artosto Marttre um dos mais antigos mental" o volume das edições. Os que'

e conceituados 'livreiros de São P;;tU' lidam com .livros sabem�de restos,
lo, assim se. externou: que essa campanha tem um sentido
"Como livreiro, reconheço que a nitidamente patriótico, contribuindo-

alfabetização de adultos constitue o seu desenvolvimento para a anima-
preceito é quase 'sempre, a causa 1movimento de grande' alcance cu tu- ção da vida nacional em todos os seus-
de numerosas romplioações que, no ral, cujos re�etados', �l�as' Ia s� e��ão setores.

__�,_mo a pneumonda as oronquítes, fazendo sentir na atívídade ed ltorlaI. Acompanho, com interesse, o notí
a tuberculose e outras são respon- Aqui ria livraria Civilização Brasilei cíarío relativo a Campanha de Edu·

sáveís pela. grande "mortalidade a, procura de �'ivros para recema:fabe- cação de 'Adultos e, assim julgo-me-
t ih

.

d' Ia
'

d tízados, e muitos destes compar ecem habilitado a dizer que em São-a rr UI a aque a oença,

1
' . -

d
'

.' >.
",

>

-.,., pessoalmente para
_

a �qUlsIçao e Paulo, essa iniciativa se patenteia-Aos P1ZmeZr?s :sz�azs _ -: grzpe, obras que lhes estão ínteressando. de modo lisonjeiro. Como' paulista
_

,'ipro.clll',e as�zs't1enczl(1J' medzca.. '_ O mundo das letras se apresenta pa- e brasileiro, podemos orgulha-nos;
... SNES. ra essa gente como algo encantador. ela granele 'realização que, em tão-

-:- -----------
�---------- Quando se discute o problema do li, pouco tempo, arrancou das trevas-

vro no Brasil, é preciso por em rele- da ignorancia tantas centenas de
vo que a alfabetízação de adultos milhares ele patrícios".

José -Elias
A gripe. ainda quando branda, e'
xíge desde o HUClO assistência
médica. A desobediência' a 'êste

Um 'homem que dedica sua-vida à- industria,
à agricultura, á pecuária e ao comércio.

Amigo da Sociedade e do
Espor.je .

Catarmense
,..

Um cãudidato· que merece ser e'leito

VENCE-SE DA.TI LOGRAFIA1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

I
crim f'_Il,D""jrlarJp nar» "1fiO lit.ro,� Op sorvete. P-Oniu"rJ" f'om com

pressor "COPELAND" original, motor de 3 H, P., e hatedetra com mo
tor de

ií

H. B: em ;perfeilo'estado de funcionamento e conservação.
TRATAR' NO "EMPóRIO ROSA".

.

I

METODO.
Moderno e Efici�nte,

Contere'
Diplome

Correspon:Jenci ,
�omerdal

DIREÇKol
Amélia M Pigozzi

\

Ru t; General BUtenfoilllrt. 48-
(Esquina AlheTguG Noturno)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

�ocial' Cine-Diário
- RITZ -

.

-:-4.iíii., ..
Vida

. (

e Luiz

ELEGANCIA Ás 5 e7;45 horas
Pago para passar por hlarido .

de uma mulher que mal conhecia .

Que misterio sinistro envolve
O HOMEM QUE REVIVEÚ

.

*

o sal é um fator que muito con

>úorre para -a conservação .da bele
za. :Êle só não é arnígo das mu
lheres que querem emagrecer, pois
.sendo o grande fixador de água
ino organismo, inutiliza, quase
-sempre, tôdas as dietas parlll' aquê-

. �e fim.

.

Combinado, porém. com óleo de
amêndoas; é ótimo pára embele
-zar a pele; esfregado nas gengí- Na primav;era próxima. estarão
-vas, com ia: escova ou com as pon- em moda as capelínes de crínolí-
tas dos' dedos; dá às mesmas um ria ou de palha finíssima. assim

- ,'be�o colorido; friccionado no cóu- como os grandes chapéus do u
TO cabelo com uma escõva. em- po calabrês, Indicados especial
;prestá""brilho e maciez

l ars cabe- mente para as; [ovens,
-o--

los preáudícados' pelo sol, duran
te o verão; aplicado .com • um al-.
�odão úmido, sob a fs>rma de mas:
sagens. prevíne ,e cura a pele 1'8S

secada e. esfregado nos cotovelos.
juntamente Com

.

limão, serVlrao

!)à:ra clar-eá-los e amaciá-los'.
*

com

Baxter, Fay Baker
Von Rooten
CENSURA:
LIVRE

No prognarna,
Esporte 'na téla - Nac.
Fóx Movietone News /'

Preços : Ur-$' 5.00 e 3,20
-

- ODEON-

\Varner

Ás 5 e7,45 horas
Sessões das Moças

Gerald Mohr, Evelyn Ankers e

Nancy Sàundars.,
O LOBO SOL!'I'ARIO EM

.ANIVERS:t\RIOS do Instituto "!C�ração de Jesus"; LONDRES
( . Haroldo Brasi� da. Luz - ai srta, Hilct'á D'Alasclo, dese- O lobo solitario volta a velha
'Faz anos, hOjle,· o· nosso jovem nhísta da Imprensa Oficial' e fi- Londres... enfrenta a Scotland

-eonterrâneo Haroldo Brasil da lha do sr. João Batista D'Alascío, Yard e uma onda feíninina de
Luz., competente topógrafo da Di- comerciante; crimes O lobo solitario sabe

· ret6ria�de Terras, servindo atual ':_o sr, Hoei-wr Varela. runcíoná- tratar as' mulberes."-, que não he-
· mente no município de Bom Re- rio 'público estadual; sitam em matar ... -

tiro, -muito rélaclonado em. nossos
.

- .sr, Carlos" Leopoldo Lautert, CENSURA:
,meios' sociais:' resdente em Ituporangaj-

.

Improprio 1!lJtf:� 14 anos
Aos! cumprímentos que .Ihe dírí- __:_, a menina M.i\:ria das, Dores No prognltma

,*irem pelo transcurso de tâc-aus- Zoiner. Noticias da semana
'Picio�a ,Jlafi� ,juntamos QS .nossos, Preços:
.deseja:ndo'lllre felicidades..

I
Bras. e Srtas. _ 1,20

r Sr'a. ées(irinó� da RoJ� Cas"a''do 9 Estudantes - 2,00 ....1.a3'.:
"I'rauscorre, nesta datá, o, anÍ.. \' Cavalheiros _:-'--. :J;� 1;

'versário natalício da exma, -'s·ra. ,. --�. - ROXY _" . ""';
'do Clarice·Pavan da Rosa. digna vezes ÁS 7.45 b6ras '. ,�-'

· espôsa do· sr. Júlio Cesarino da Buenos Aires. 19 V;A. _ Casado no. Riehard W:idmark. Lio,ncl �rry; Rasa, Pre,sidente da 'Sociedade Bc. ve vezes desde 1929, sem divorciar-se more e' Ted Donaldson.,
neficiente. dos Chauffers de Santa ou ficar viuvo u.ma unica vez - tal CAPITõES DO MARI'

I :Catarina.
.

é a "performance" realizada por um O heroismo, ,imo,rfJaI 'dos homen�
A distiNta aniversariante .éonfa cidadão chileno quando de sua pri- co,ntra a furia: eterna dos elemen.são' por exercicio ilegal da medicina.;;n,a sode<laqe loc·al com numerosas

.
O delinquente, de nome Alberto Cio

tos ...
:ramizades. motivo pürqüe, ho,je,' se fuentes. casou·se no,Chile duas vezes. CENSURA:
'-rá alvo .de cX!pressivas homena· e varias outras em diversas cidades Proibido até' 14 anos
1gens, às quais nos :ássociamos; d,e' argéntinas e '�m Montevid�u. No progIlama
_sejando·lhe feliz ·aniversário. Tinha fugido í'ecentemente de um 'Marcha da Vida _ Nac.
i • D.�. Abewdo· Gomes asilo de aliena:os� x

Metro Jornal -'. Atual.
'1 1\ dãta de 'hbje é assinalada pe E fica assim explicado porque o ho- Preços: Cr$ 5.00 ,8 -3,20
10 aniversário naJalfcio do nosso mem casou 9 vezes ...

'· ,

.

--'- IMPERIO '_
-.distinto coÍÍterrãne@

.

sr. {ir. Abe- Ás 7.30 horas
-ilardo Gomes, Procurador: Geral d'B

-

Gra.ndioso Programa. :
JI,epública, neste Estado,.

-.

Ra'd·IO fiuaruij 1°) -, Marcha da Vida
,

Figura das que, entre as de sua . .

.

..... - 2°) -, Donald Barry, Dale E
'geracã.o� se. im;puseralTl pelo, fulgor

Pro-ama p:a.ra hOI'a'
. ÇYla�s e Tom Brown

da inteligência ·e pelas cint-ilações _... DE.DOS DO CRIME
·de espíi<ito, sr. dr. Abelardo. Gomes . As 8,00 horas � BOM DIA PARA Drama chocante". de um ho
'1)_uel a essas -qualidades alia .!ambé![ VOCÊ:

-

mem que tinha as mãos mancha
'invulgar capacid.ade de ira-balho, As 9,00 hora!! - VARIEDADES das e s'angue ...
,<jesfruta -nos círculos sociais, ju' EM GRAVAÇõES 3°) - Gerald Mohr e EvelyD,
'.l'ídicos e nos üentros de cultura: As 11.30 horas - OFERECIMEN Ankers
ido Esl3Jdo d-e invejável prestígio. TOS MUSICAIS O LOBO BOLITARlO EM. As 13,30 horas - DIARIO DA
ÀS. inequívocas homenagens' que METROPOLE _ Laboratarios Scott LONDRES

:Ihe f91'em prestadM, __hoje, pelo, & Eno)
.

Um. empolgante drama de mis
<feliz evento, . nós nos :associamo.s. .As. 13,35 horas VARIEDADES terios e suspense ...
lulmejando·lhe os melhoreis votos mM GRAVAÇõES 'CENSURA:
,-.de felicidades.

.

As 14,00 horas ENCERAMEN· 1 até 4 anos
, Ci .' � TO 1° PERIODO P C

-�

pj, alZ�alte Gaivao,. As 17,30 horas ..:_ ALMA PORTE. reços: r$ 4.20 é 3,2@
Faz a.nos, hOJe, o SI" Clal'lbalte NAH

�'''ilarinl de 'Tasconcelós GaIvão, As 1800 horas"'7""" O INSTANTE OSVALDO DOS PASSOS MÀCHADO
-alto fuilcionário do Ministério do DA PRÉCE e

I .

-Trabalho, l)8'sidindo no' Rio de Ja' As 18,05 - horas - UM PRO LYCASTE MACHADO
,oero. 'e, atualmente em visita a es. GRAMA PARA VOCÊ - (A ELEO-

'ta capital. T'RO-TECNICA)
.

As 18,30 horas - A TELA PELOHayendo residiçlo. durante lon
RADIO

'.-

�gos anos neste Estado. onde cons As 1,8,45 horas - MUSICAS RE
- tituiu família e teve grandê atua G-IONAIS BRASILEIRAS
·:cão na vida política e na a,dminis As 19,00 horas MOMENTO
tr·ação ,estadual. o sr. dr. Claribal mSPORTIVO (BRAHMA)
·te Galyão .conta entre largo círcu. As 19,30 horas - NOTICIARIa

. DA AGEij'CIA NACIONALlo de r·elações e de amizades \ que, As 20,00 horas _, MELODIAS DE
'11oje, por certo. aproveitarão o en· PORTUGUAL
,�sejo para lh!l testemunhar o. 'qüan_ As 20,30 horas ORQUESTRA
,to é benquisto em nosso meio. DE SALÃO GUARUJA (ENÁRCO

N
. _

O "O Estádo" !a-braça·o cordial' As 21,00 horas - CANTA BRASILI ovas c.ores para o
'mente e lhe ,clwia felicitações. As 21,00 horas - FANTAZIAS .' '"

Fazem anos hoje apresentando a ORQ. de
....
ANDRÉ 'dinbe·lrO.papal·

'

. . KOST'ELANETZ ti
A srta. i\1iriam Marga1'lda Mel' As 22,00 horas - ENCERRAME_N, RIO, 19 V.A. - A Caixa de Amorti·

rl'a.�...:rilha do sr. José Meira e aluna TO. zação, nas novas encomendas de di
nheiro papel para .substituir as no

tas em' cil'culáção tem bdo a preo-'
cupação da mudança das cores por
diferentes motivos, inclusive

.

para
dificultar a falsificação e, sobretudo,
as defraudações. Ainda agora acabam
de ser encomendad·a.s cédulas de 500
e mil cruzeiros todas roxas, aõ-pâsso
'ql1e as de dez e 50 cruzeIros" - serão
chocolate, o· que-dificultará a fraud'ôl
corriqueira, isto é,. multiplicação' de
dinheiro, que se pratIca em todo pais,
transformando uma· nota de,50 e ou·

tra de dez cruzeiros em 500 ou -de dez
1 Rua i\rcipreste - Paiva -:- Edf. Ipase - T,erreo' em mil cruzeiros, o que a identidade

... -------__...,... .._---�---,- I de côres possibilitoU: até aqui.�
\ -

.

participam aos parentes e pessõaa
de suas relações-(l' contrato de casa:
mento de sua filha f!:elena com o sr.

Milton Cunlla
'

VVA. HERONDINA CUNHA
partiCipa. aos patentes e pessõas de
suas relações o cm1trato de casamen'

to de seu filho Milton C0111 a Senho'
rita Luiza Helena Machado.

Milton e Luiza Helena
nivos

Florianopolis, 16-9-1950

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 5tO,00

Grelhadores EtétricoS
a Cr$ 500,00 \

na Elefrolandía.

_- ruo, is .v. Ao). o juiz Xa�<r
crataa C,almon Aguiar da Terceira""
Vara de Órfãós e Sucessões. surpre
endeu em. um processo uma censura

lndtreta à sua: autoridade, feita pelo '

advogado- da parte; ínteressadã, que
se insurgia em-'linguagem eanden-
te "contra a. 'fato de .. vir o referido
processo se a'r'rastando há dez 3n9.
naquela Vara.. Niia se indignou o

magistrado; reagíu com '0 melhor.
bom humor. dízendo que "desde que
assentou praça na magistratura, vi,
nha 'procurando relembrar sua sere-

.

(

nilrade evitando, molestar-se com f)

arr�bai1mEinto dQs advogà(los", !mjl}
valor é vibração louvou.
Como no caso "o martelo haja aba'

sado da bigorna" pedia Itcença ao

douto cóTégá, para revidar o ataque
com . tôda a serenidade e explicar
q� à bulp� do retardamento ná!) \
lhe cabia absolutamente. Concluiu
apelando de um modo geral para a

advogado' no sentído de. que '.respon
da oo.cientemen.te ás suas perguntalf.
pois 'desde os b�ilcos, eflcolares sem·

pre foi pergunta�or desejoso de

aprender. ;. ._ �.

1
I

Cr$ t.750.00
-�.-"tIO��",<:i-

O' quanto custa uma enceradeira

A R N O\�
ELECTROLANDIA-

Icua 'Arciprestt:l Paíva .

, !
Edíãcío Ipase �Terreo

Quando· .

8 «miPrtelo
abusa d,·_ bIIlOrba)

.

-t,' ...

Major 8eneros. D.
de Onvelra, '

Por telegrama particular tivemos'
conhecimento do· falecimento, na
noite de ante-ontem, do sr. Major Ge
neroso Domingues·' de \ Oliveira, ocor

rido na cidade de Bom Retiro. foi n

desaparecido ilustre. o prtmeíro Pre
feito daquela próspera comuna ser

rana, raaão por que o seu nome es
tá no coração de toda aquela gente.:
Fazendeiro, criador, deixou naque
la terra, um sinal que será pel:ma'
nente, de' trabalho e de dedicação.
fazendo convergir para os seus eam

pos, no passado. co,.wo nos dias' que
correm,' toda a grandeza e todo o

entusiasmo d.a sua alma de pioneiro.
Há mais de eíncoenta anos que as

suas tropas, prímeíro pelas. veredas
e depois pelas estradas, fra�c�. .vêm
servindo ás' populações litorâneas.
'O extínto deixou' numerosa prole.

Salientamos dentre os seus filhos 0'8
srs, Edelberto Basilides de Oliveira,
industrial' e fazendeiro; Generoso.
Ildefonso de 01iveirã, fâzénd;;t�o '. e
«riador; Ftores ,Figueiredo de qli
veira,· fazendeiro criador -e indus'

trial; Dr.. Aldo Severino' de Olivei

/ra, advogadO e indus�rial, todos ra'

dicados no, municipio que assim se

vê privado do chefe de' uma' das tra'
dicionafs famílias do plãna'Íto. Deixa.
ainda o ilustre'morto, octogenái-ia.
a sra� Dona Laur� Ferreira de Albu
querque, 'sua irmã, viúva do· saudo·
so CeI. Francisco Ferreira de Albu'

querque. além de inúmeros netos e

bisnetos.
Á familia. enlutada, assim como

ao povõ .de Bom Retiro, as condoo
lências deste jornal.
----

I· .

O· eleit.orado·· ja qU.�\:
lilica'd'o< . DO pâls.·

"

RIO, 19 V.A. - Segundo os últl·
mos levantamentos estatisti4;os ClQ
Tribunal Superior .Eleitoral. o elei.
torado brasileiro já qualificado ele
va'se

.

a dez' milhões. ,quatrocentos •
seten�a e. um ,mil;, q:ento e àet-enta •
oito

fLORIANOPOLIS

Serviço Especializado'
. AMPLO ISTOQUE

..

DE ,PEÇAS OENDINás
Consêrtos . em 'geral'

FIGUERAS & ·"OMS, LTDÁ_
Distribuidores exclusivos neste Estldo

/dos Iflmados ve,ículos
e'

�JEEPDAWILLYS�OVERLAND
Escritório�: Rua Tiradentes, 5

. ,.

Oficinas: Padre Roma, 53

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comerciante- Ind
. � .

"

e tlll)'O
e sensato,

..

u trial vota. em
•O" �

._

deputada estadual e estarás entregande a um homém esperiente
defesa dos· teus interesses' na 'A�sembléia Legislativa.

--------�--------�---------

Partido Social DelOcratico Miguel DaUI
'. Diretõrio Municipal de FlorlanoPolis '

O_sr. M�g:l���a.�x é um 'dà� ho-

O valor do homem está' menos O D' té J\K
.,

I d FI
.

ó I' 'p tid Social Demo'
mens -mars benquistos em nossa

- ire orro iurucipa .:e orran :po IS, do ar I O
nas qualidades da ântellgencda crátíco recomenda ao sufrágio do, eleitorado do Município ..os nomes

terra.

que recebeu do berço.: sem qual Afável, atencioso e cavalheiro,

quer .merecimento da sua parte,
dos Vereadores do Partido às' eleições de 3"dB outubro prõxímo : possuí um grande circulo 'de a-

do que no uso que sabe fazer des- Adolfo Cândido Quadros, Estivador ; mígos e admiradores.
sas qualidades. . Alvaro Müllen da Silveira, Advogadp; Inteligente, _

'ativo e dinamico

,
Com efeito. .é pelo UIlO reto, me- Antônio de Pádua Pereira. Funcionárlo Público Estadual; desfruta de merecido destaque no

""-"co' e sábio da, sua Intetízencta ' seio das classes �conomi_cas., d.elIIViU �� ,,.. .. Antônio Pascoal Apóstolo; Comerciante; ,

• -Ó: '"
• que faz parte co11).o �:pr()prletarlO� da sua. força de vontade, que o ci·, Édio Ortíga Fedrigo, Comerci�nte;· a-e renomado 'estabelecimento "A

dadão consegue reunir em redor Eulína Alves de Gouvêà Marcelino, Professora; 'ELECTROLANDL>\":"
�e sua pessoa; 'a amízade., a esti

Flávio Ferrari, Prof'essrg-; .. ".,
"_

. Em. todas as suas atividades; sé'
ma e a admiração" dos seus geme" ••

.. � .

[a a' testa de' sua .casa comercial,Francisco de Assis, Advogado; .

.. 'L v

lhantes�' ��. "

; F ,; seja nos movimentos de interesse
E· líca e assim '0 relevo so Frederico Teodorico. Véras, Motorista,', xp -s. " •.

-

social. encoutramo-lo sempre de
�iai e poÚÜco'·'quê' vem -tendo. en- Francísco Büchele Barreto, Funcionário Público Apos1entado;. .' espírito pronto para atender a
tre nós, O· sr, An.tonio de Padua Gentil ,Marcelino Gil, Comerclante;'
lP.ereíra, '.

quantos o procurem, e a todos dís-
!osé Elias. Industrial;

,

; Dedicado ao trabalho, soube so- pensa um tratamento que c�iva.
Ilr.esail'-se em todas' as situações Jone Celestino Vieira, �tlricionãrio Público Fede.ral;. Interessado e sinceramente, pe-

!leia s.ti� assiduidade, pela ' sua Manoel Ferreira 'de Melo, 'Funcionário Público. Municipal; 10 progresso da nossa terra,

ja.:1eompreeasão dos deveres. pelo de- Mário Couto, Funcionárto -Públicõ Fe!leral; mais negou sua 'colaboração ás i
- jvotamento -li causa publica.

'

Miguel Danx, Comerciante; :i �r
. niciativas de utilidade coletiva.

J-ngr,essando .nQ funoíonalísmo Osmar CUnha. Bancário; ,

" ....

Tem sido, com nobreza, um amigo
.

municipal, firmou-se desde . logo Incansável
.
.--dá gente simples.'Como' .um servidor ,publico' de no- Osny Paulínn da Silva, Funcionário Público Estadual;

I tSe.j:a�nos Iicito, por 'issO; regís-
'Z-..res qualidades e dB-grand,e coa. .

Rafael Digíáeorno, Funcionário Público Esbedual ; I

'lU trar ·a alegria e o entusiasmo com

fia""'.", valeurlo-lhe, Isto. sucessí Saul Oliveira. Contador,
,.."'....

que foi recebida a sua candídatu-
vaÍnerité,'" a designação '�árà�

oeu-,
Sufragando os nomes acima o' eleitorado do Munícípío pode ter a .

ra a vereador pelo Partido Sereia]
Ila,f' Jp9stos.�e �lta >rresponsa1>;ilida- certeza de levar à Câmara, dos__

Vereadores homens digno.s e,ca:pazes. de. Demooratico.
.

.

de. CQ�o;"J)lr.et?_r d� Sf?pret�rl.a da eontrtbutrem para a 'grandeza e 'progresso' do Município de Floria- Não. só os seus corre-ligion�rios,Caman MumCI.ID'!U de: FlorlanC},po' DQPOÚS '

�nas todos {JS seus numerosos ami'
lis. Chef,e do SehicO'Municfpal de' .

.

.
_ '�,,: v "t, ':.:.. . .

}Elstatist'ilca. �fei\lo de pligu.aQu,
. CeI. Pedro Lopes l'ieira - Presidenfe'. "�� .;: 'r ��o ��el�prSel�:a���iC=Çã��m::tsm�:

etc., cargos em q'ue, is'e revelou 'uma Antonieta de Bál'1'oS
'dos estãó realmente convencidos,

lllotavel capacid�de realizador,a' e João Batista Bonassis
• . :,�: que Miguel Daux, depois de elei-

uma nobre �r�ocupação de bem • Robe1.to Lacerda '

servir á coletividade.
. L' ... i': ' to, '$aberá trabalhar mais ai:nda,·

Antônio' Pâscoal ApÓstolo
. � \ }�lj;..' ;' pelo engrandecimento social e eco'

, Ocupando, hoje, .posto de sub-Di- ,!.,' , "

't .

.

Osn11 Mainoldi Ortéga nomico de Florianópolis.
,i! Luiz .Ferreira de Melo ' . Homem ·que conhece' ias neces-
.li. '_:�. d tt'·::f;;., sidades da ilha ,e que .'Sabe, traba-�; Ivo Rels Monten'egro :1% .. ' ....

'!!'t : :.:.:,"' c,

lhar' para .que sejam atendidas as

t1 Leoberto Leal
_:{ 1�: .",j;, justas .aspirações d.o· povo. conta-

� Francisco Motta Spezim .'" � � �f'
.

rã, por c,erto, com o apo.io decisi·
\l.<...

.� Charlfts Edgar MOl'itz
, .. , ': '._' \,� l '.'i -:ir "O e amplo do eleit0rado ilheu, pois

(lit· Thiers Fleming "'. r·, " ir, o que ·os eleitores querem.é justa·

- .•.:,.:",,,'�.•.,,�..:�,,.:,l.�,.I:�,:_:.;.... �F2;i�::ei::�"
",

f,�', '.'�.:\i' f���\���§ii{�S;i���
"",;""" João Alcântara da Cunhac \ " Partido Social 'Democratlco.

Para
a

Ant.oDio�de 'P.
Pereira

fetor da� PenitenciárIa. do Estado,

'�ontinua a ser a mesma sincera

&olicitud,e para comtod(�s, alvo. por
isto mesmo, de Mnstantes e jus·
tas manifestações d-e fI·preço de

�uantos o conheoem.
Nada de mais. natural, conse

quentemente e,· de qtÍe o Partido

�ocial Democratico. ná sua resolu-
. �ão de apres�ntar 'lO eleitor�ldo�

lPersonalidaçLes de indi,scutivel va

lor social, intelectual e. politico,
�énha incluido '0 nome do sr. An

tonio· de Padua Pereira, na chapa
!d,e candidatos a vereança, da Ca

pital.
Dado seú valor pessoaL o vasto

circulo de suas r,elações e o seu

industivel prestigio. temos certeza

que o sr. Antonio el�· Pad!l'l 'Perei
lCa receberá consagradora votaçã')
do prelio de 3 de Outubro.
Eleito, será no Le;islativo l\Iu'

!nicipal, não apena.s um. represen"
.

tante capaz de. honral' o mandata,

�nas um"'estudios'o sincero dos no�·

80S problemas e uma VOi; sempre

;pronLa para popugna'!' pel0 pro'

gresso do Municip.io e ])'el0 cr·es"

<lente bem -estar do seu Povo.
Congratulamo-nos com o ilustre

�onterl'an-eo pela cOlifi'.>.::lça CJue
mereceu elo seu Partida, confinu'

'ça que o PO\'o l3ab�rá ralificar no

lproximo pleilo eleitoral. .

'.S:

FRAQUEZAS EM GElAI.
VINHO CREOSOTADO
"SILVEII!"

Aureliano Stuw't

Jáu Guedes da Fonseca

Antônio Antunes da Cruz -

Francisco Gel·m'G.no da Costa
Armando Valéria .de Assis
Alvaro 1I1üllen da Silveira'

Joaquim Vaz
-

Jairo Calludo '

La;uro FOl'te,s Bustamanti

, Tertuliano de Brito Xavier

Aclqlbe1'lo Tolentino de Carvalho

••

"

•••• ,. ••••
r

••• ! •• 0,0 •••
'

••••••

.� :;' i:,.;;'
'.' .

i .

...... , _ ,. .

DIGIRI BEM"
Di81RI EM PIlI,'

- '. �
O .eirrêdo.atA ,1' f
em adotar o UIO ::'t !
da Magné.la - \ .

Blsurada,que pro- ,�\
porclona fmédlato �
_Hno, n_sdlgestOes t'.
dlJicels,porqaeneu- .l'
traJfza ahlperacfdez r '

estomacal e .. ler� . ,�
mell��oe8 ".trIc... ,.

Magnési·.
. 'Bisurada'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..

LEvANTADAS NoTURNAS
Envelhecem: os Homens
Frequentes levantadas ou micçõe$

noturnas, ardência,' resíduos esbran
quiçados na urina, dOr na base �
espinha dorsal, nas pernas, nervoSlS-

. mo, debllldade. perda de vigor, p0-
dem ser causados J,lor uma enfer
midade na próstata. Esta glândula é
um dosmais importantes órgãosmas
culinos. Para controlar êstes trans
tornos e re-staurar rapidamente ..
saúde e o vigor, siga o novo trata.- ,

mento científico chamado Roso..CI_
-MesmQ que seu sofrimento seja an

tigo. garantimos que Roso.a o

aliviará, revigonzando sua glândula.
prostática e fázendo com que V. se
sinta aliviado destes padec1mentos_
Peça Rosona em qualquer farmáCis_
:tJossa garantia é a sua proteção.

Roge'na - Indicado nar
. tratamento d.

Pro5tCltites, Uretrites e Cistites

QUER
'PROCURB

. Alfaiataria
VESTIR-SE COM (ONfORTe E ELECiÀNCIA 7

A

Mello
Qswaldo _dos Passos Machado

Floriun6polts: 13 de setembro de 1950.

7 Ru� Felippe Scbmidt 4·Q

,.
;,:.�

� NOVA APRESENTAfAO EM CAIXÃS ESTAMPADAS

tiC.O.N.s.���� LABS_ PRIMÁ Cx.R 134-4-!ttIO

'.' t.. ,._, rtaa,
'

Fabrloante. didrlbuldora. ela. afam2da. Goa

_

'11 f.cgõ.1l -DISTINTÂ· • RIVET.'.Po.IU. '11M I"all�
d. 'sortlmento d. aalllmlrlll•.•llcadoa.' bl'lDI
bon... .bCil'ato.� algodS••• 1mol'lol1 .- cnlamlnto.

�

pai" alfalatolll qu.� ...a.b. dll'.tam.nte dei.
Snrl� Com••all••t•• do In.t!id(u' QO ISllclcia d.:th. fcu.i'ell!: �'llD•

F1�li:'illn6-poll.r,ai 'íFlldlUS era Blllmanau:. Lai•• �

CASA MISCELANEA: diatri .. .. . .

buidor. doa Rádioa'''' Rj�C, A FERIDAS. REUMAT ISMO E

ictor. Válvula. G)'Dilcoa, PLIi.CAS SIFILITICAS

RUa CODllelheiro' M_t,Ir Elixir. de NpDueira
TINTAS PARA IMPtRESSI0' I M.dloação auziUlu DO tr"ta!!\HlI�

C o T.TOM A R '

: � ..'�.�.�����i�.� , ••••

m.tkol!'�iJ Icfbl'loa.� A Calta -A CAPiTIU,.· .h\'Ama 6 'o8ltOD;!lO dUIil'
...lalta. GnbiJ ela .t.tuo·ram

'V

au.a. aomprGi'f MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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xd�enteTia é mais comum em pessoas
tie vinte a trinta anos, embora niio seja,

. rGTI,! entre çria:nça�,
.

"'., -, •• '<:

Se fOr a lugares de' condições sanitárias _ 'PáTa condmter ã'disenteTia devemos com

dejiCieu'ces, previna-se contra a disenter.ia••. , preendllT Q1Lunto ela é séria e- contagloatl
A água Q1Le bebe pode estar poluída.'_

,.

.:... e âgtr sem perda. de tempo. .

. ; Qu. é disenteria? lt uma doença
contagiosa usualmente cafácterlza
da;'lOr·:torte diarréia. Há doís tipos
'princípaís ; dísentería bacilar e ame
biana. A disenteria bacila.r pode se

. rêveIlir_ repentinamente. Sintomas:
. febre alta, diarréia aguda. às vêzes

_

dor no estômago e náusea. Mas a

disenteria atnébiana em geral' não
surge �bruscaínente. Sente-se -

can

saço, um . vago mal-estar no estõ-

_.� . mago, talvez �m pouco de diarréia.
", .

! A disenteria pode, �os 'casos ·màis,

,graves, causar até; â morte! Não
.

ICJ4ilite.cProcure. imediatamente seu

médico se sentir qualquer sintoma.
:Ele'sabe como curá-lo - mas a demo

. ' _;.
-,

�'(a pode tomar a cura lenta e difícil

Quatro veiculos comul'ls cia perigosa
disenteria. São êles: os 'Alimentos,
as Môscas, as Mãos e os Líquidos.
E, êles vão longe e -camínham de
pressa! O "habitat" favorito dos pa
rasitas da disenteria' é o intestino

. humano. Uma .vez .expelidos, êles
vivem, literalmente, "da mão para
a bôca". As môscas 'apanham êstes

parasitas. Levam-nos' aos alimentos,
aos pratos de que nos servimos.
Daí" nós 'às levamos 'à bôca.--O leite
é outro veículo., E.. pessoas' cujas

"mâos estão contaminadas podem
tocar

.'

O!! nossos/alimentos, àntes
que nos cheguem às mãos - quer
seja no lugar onde são vendidos

.

ou preparados.

, �

PRODUTOS 'AIMAG!UTIGOI
. DE-SDEJ ''I iSI \.

r "
Se qui•• rec.bar,.Clura"" .... ""I. HU .x.",·plar gr6tis do folheto "Co_ PIO"'" Sua 11111""',
.•crévo ,.ra E. .. $qui" & S••I ... lra.ll, s.qlo d. Publlcl......, ...., C.lx. ,••tol 225." - I. 'ev"

�

.

,,-. lrBtG i 'umd s6Tié de !l9naeth.o. s6bre problemas básiéo. de
�saúde.: N�eB. tIO� VeTei Como uma estreita cooperaÇ(lo com o

_ médtco pode; niIo só SALVAGUARDAR, como também
HBLHORAR seU bem-e.star diárfoc e suas possibilidade. de

�a vf<ta longa • .t4udátld.

•

COl'Isêlhos ptil'� .�itar a dis�riiirrcl;'
a) expulse as môscas de sua casa
- use telas ou,mate-as com'ODT
ou outro inseticida. b) Ferva a água
que�bebe é, támbém, a vasilha .em

que a guarda. Cozinhe bem os ali
mentos. (Os parasitas não resistem
a 10 minutos de ferv'uril). c) Lave
com água'quente e sabão talheres,
pratos, etc. .Use água. quente ésa
bão-para 18v8r o assento dos apare
lhos sanitários. d) Lave as -mãos
frequentemente: sempre depois de
ir ao banheiro, sempre antes de
comer. e) IS91e qualquer pessoa da
,familia que estiver com diarréia e

consulte o médíço, O perigo de Clm

táQio é maiO!' nos primeiros dta..

\.__ .

SQUIBIJ
1
•

� Clube de Caç. «Couto de Magalhâes» 1' Devendo re·alizar-se nesta Ca,pitaI, no mês d·e setembro vindouro,.
.

. ,orgã·nizado pela Federação ·Catarinense de Caga e· Tiro, os campeo-.
<.natos de Tiro aos Pratos ·e Tiro ao Alvo de Sa.nta Catarina, de or

"'-rl:e� do sr. Presidente, ficam os srs. ass�ciádos convidados a éompa
,:recer :no Stan·d Capjtão Paiva, da Policia. Militar

r gentil'IBente cedido'
!·.por Se;U digno Cpmandante Geral, a qualquer hOl'á do dia, para. devÍdo
tr:einamen to. "

Oportunamente 's·erá 'marcada' iI prova de seleçãO' da qual serão.
, ..rescoÍpidos os atiradores que repr·es·e·ntarã.o este Clube no referido ce'!'

jt:àme.
I

Florianópolis, 5 de Agôsto de 1950.
Egberto Jloellmann

Secre'tár'ie .

.... '

_ J ._- .....,... __....._..".. "; •

�. �Ila M'"rech"l DIOdor., J4J, ",0 �nd4t _
fONES ..J.?S:l �?l. -&;4i.t,,'po.,o'. 5�!i �-'...

\
�.

CURITIBA n:u:CItA ..... , PROSEB�"'S". .•.
;p...",.",-, í'-

. ;/ , ���,....

SANGUENOb
contem �cele-ntes .elementos to

.

nicas: ,Fosfato, Çaldo, Vanadato
,e Arseniato de Sedio, etc.,

\
.

a tonifícação geral do
com o

,

Ministerio da Agrjeuttura
'.: Serviço.de, E. Rural, Agência 'nÓ Estado' de �. Cata�ina

t d I t a I .. ,

IMOVEIS
v. S. construiu um ,prédio? Nãó o legalizou no Registro de imóveis'

Ós documentos de seu imóvel estão de acôrd��com as leis em vi�or'l
Si ex,iste' alguma irregul�idade, procure hoje mesmo o E_scritório Imo.
biliário A.L.Alves" rua DeodorQ 35, que está habilitado a régularizaJ().
criteriosamtmte.

. ,

Levo ao conhecimento dos interessados que, a partir desta data,
-devidamente autorizado pelo' senhor Diretor· dêste Serviço, pass,ei' a
,ex'eréer ne.ste Estado as funções de Delegado da Comiss'âo Executiva
dos 'ProdtItos de Mandioca. A referida. Con1Íssão está sediada nesta

"Ca,pital ·na rua. C'onselhefro Mafra n. 37' e, no interior; nas sédes dos
.1)o·stos dle Classific.ayão e Fiscaliz:lção- da Exportaéão' da Agência do

.Serviço de Econtm1ia ItUl;:al: situados -nas cidades :de )-tajai, rua Lauro
� Muel1er'" n. $0 e de Sã.Q Francisco do S'ul, rua" Babitô'nga s/n.

e Florhpópolis, 10 d,e setembro d@ 1950. _

JAC6UES PIF;RItE BROCÁ: .....2: Dhefe da Agêr{ci.a do Serv�ço de
.

Economia Ru'ral e Delegado da Comissão Executiva dos Produtos de

:Mandioca. �
\

f,

1-zlas:ms�pe'p�ias,
.

.

8aslrites '

,�

�apainil do Dr. Niobeg
" Ante-ácido poderoso,me

dicamento de grande- va
lor nó' tratamento de to
das .as enfermidades do /

1
aparelhti digestivo .

.

I Contém vitamina B 12.
· l Nas farmácias e droga
· .

I -rias e pelo Reembolso.'! Caixa-Postal, 3383 -Rio

Máquinas para pes-
· quizas patológicas·

LI)NDRES. 18 (B.N.S.) _:.... A
Grã-Bretanha preduzlu uma nova

máquina para processamento doe
tecidos animais, conhecída como

;'Histókine", capaz de receber si

,multa.neamente grundanúmern de

tecidos e de funcionar t!':lrante as

horas em que o laboratório este

Ja. :fe.ehaáo. ti, t;

A Histokine é empregada para

pesquâsas <patológicas.
-

• -e ao ••••••••••••• � .

·A�:AC;ONJA
•

BAc,.
..,.6-�·'·�"�M·:--�",-"\ '. ...

. .

• 0"0'

iMl HU .

_

-.cm póucos minutos a. J'O"•.recei-
ta - MoildocCi! .... CO.IU.",ça .. dr· .�

...

cwar no udlfüe, all1fàhé:lo 6' ,acH-.
80S ê os ataques da asma ou bron�
quite. Em pouco, tempo é 'possi� '

.

dormir bem respirai1<l� Uvre e; ta:
·dluíente. Ma"do.o alivia-o. mes-

. !MO c'que· o .m!ll sllj. ��o, p0J:Clue.
'disSolve e remove o.mucus'que
obstrúe -as Vias resplrât6�s. nüJ;laD:'
do a sua' .enérgta, arruinando sua

.

saúde, :Cazenr;lq-;o'M:selltir:�e .Pr,emati��ramente velho. o ..·eI.co tem, !\IV ..

tanto êxito que ..�se_ofe�e'Jcqm a','
.garantia <le:'dar ao �Cl.ente:resplra- "
� livre é fácil rapld�nte e com

;pleto áliVia do sofrlinento da asma
em poucos .dlas. Peça Min4oco; ho;l$
mesmo, em qualquer farmacia. A

. .nossa garantia é à sua proteção.

" YEND:E�SE:
f "eÉêrevaninha lPiãsi n.ova eODl'

5 gavdtas à'Rua Anita. Gariba�
.•....... - � ..•.•...••. �.

Aluga'se uma, à Rua M;a.ior Coaw.
11. 32.'
Ttátar' no BaÍlcô Agricola.

1 ,

.. :. - � . . . . . . . .. . .

, Vfa:·janle
,Precisa.·se de um ql1er• conheça to"

do o Estado.
Tratar com '0 Snr. Waldyr, no Ban

co do' Distrito Federal S. A.
..... � .........••••.

_
....

..

Desobstrua o:nariz ta

pado, quando ç onde
quiser, com algumas
aspirações do cômodo
c eficaz-

• • •• • e; • • • • ... • C'

••It•• teUdo ' .

te ..... fl�kl J
..... alo .- ca.. ,.. • ••Ui..
;.....Il'&e para o ....

-. "POIPOLIIQ41
,. ..á "der.eta do CUDITI
MUTUO PUDUL.

, "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�

o ESTADO-Quarta-feir�, ·20 de Setembro
/
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'Todos os ,premio!
Nobel vivos cO'Dwi
dados para o 50·
aniversário
Estocolmo 19 (BISI); - Cerca de

100 pessoas agraciadas com o Prêmio>

Nobel, ou sejam tõdas as que atual

mente se encontraRl vivas, foram con

vidadas para participarem do 50 aní

cersáFio da distribuidão dêste prêmto,
celebrada pe1a Fundação Nobel, em

12 de Dezembro, e a passarem uma
I semanaern Estocolmo. ou (}(;lo. As:

festividades compreenderão espetá
culos de gala na ópera Real e no Tea
tro Dramático de Estocolmo, assim.
como à cerimônia tradicional no Pa
lácio de Concêrtos. Estão sendo feitoi);

preparativos para organizar uma

emissão especial de televisão desta
última.

P a r ffd,o Social D
S'eção

Ao. eleitorade do. Estado. de' Santa Catarina:
A Comissão Executiva, do. Partido. Social Democrático, Seção. de

.Santa Catarina, na conformidade do disposto no. artigo. nono. (9°) dos
seus Estatutos, vem recomendar ;0. sufrágio. do. eleitüradü' catarínense
os nomes dos candidatos do 'partido às eleições de 3 de outubro pró-
simo: "

.
I

,

i
� !

J
j
\

I.

I
•

J'
}
,

,.

i
I;
f -,

�
,

,
� .

",

emo'crã tlco
Santa' Calâriná

mo programa, püss;a�1 trabalhar devotadamente pelos altos inte�ês�
ses de Santa Catarina e do Brasil:-'

,
_

.

Sufragando êsses nomes, pode o. eleitorado esclarecido. da nossa

terra ficar convicto de que' terá, com o. seu voto, contribuído para
assegurar o bem estar, a Ilrànquilid,ad,e e o. progresso. do Estado. e do'

Brasí], �......
!

Elorianépohs, 8 de setembro. de 1950.
A Comissão Executiva:

de'

t

i

� (
:t:;

. }.f�.f.r� I
','

··W�:"'·
, -

;:E:l1G�.:.Ji;�:�.1·�·j�:;"f::l�:·.:
! j ··.:;·�i:f�·,:··h;; ;';'''.;f'e_�,.iJij·

: ...
t .• ] '\.""",-".�.

:';-4 .o;��'��Y,'
, .i� .. 1 '

!·,c, �I'.
�t·.�';'�

- '�"C�

\

/

.

\
Nerêu Bomos
Aderba! Ramos da Silva
Adhemar Garczà _

Agripa de Castro Faria
Alfredo. Campos

'

. Alvaro Soares Machado
Ane.s Gualberto
Afilio Fonto:na

Cwr({)S Sperança
Carlos Zipperer SObrinho
Celso Ramos

Elias Angeloni
Brnani C. de Bittencourt Cotiim Filho

,<Ji!ranefs().()-�njamin-G«Uetcti '
'''''_"

.. ',"
,

Frederico Hardt

Gasparino Zorzi

Hez"tQ1' Llberàto
Ivo d'Aqllino
Jairo Callado
José Boábaid
Lauro SOQ1'es

.

� '-'�� i »,. I

Oscar Ródrrgues da Nova
'/?edro Kuss

'

Pedro Lopes Vieira
PompíUo Pereira' Bento
'Roberto Olioeira:
Boqérto Vieira

_ ;"�"-:j� i '�.;)
-

Serafim Ernesto BertasfT
.

! '�

Valério Gomes ,�.�{..,
Vitor Buh»

,_ ._.! t

...
� .;.._ ot:.

• I.�

:� ::,,' ... I. !
1

"'-.'

LUIZ DA SÍLVEIRA e ANANIAS SILVA, por intermédio"
dêste jornal, convídãm todos o.S seus amigos para assistirem,
no próximo sábado, dia 23, mi cidade de, BLUMENAU, -ao seu

casamento.
\. f

Dutro�sini, apresentam as mais' sinceras desculpas" por
não. tenem :t;eito convites individuais, A razão. foi o falecimen
to do pai da noiva- há poucos dias ocorr ído, e que veio. natu
ralmente transformar os planos já feitos .

. �.

Reuniãr dosUniversitários da FACE
So.licita, por' nosso intermédio. comparecimento. de \ todos Os seus

o Presidente da. ·"Caravana Go.ver- componentes à reunião. que será

nador �de.rJ:ial :RJamo.s da Silva" da relizada hüje,- co.m início. às 19,30
Federa);lã()c' AtIéfi,ca Catarinense horas, na sede da União, Ca.tarinen
Estudantes (FACE) ao.s Xo.s. Jo- 'se de Estudantes, a fim de serem

gos Univ,ersitários -Brasileirüs,
\

o. tratados vários assuntos.

Ramos x Guarani,
xíma rodada

No próximo domingo contiilUará o de classificação, a equipe campeã de

Campeonato Citadino de prOfiSSio'I47
e 48 tudo fará para derrotar ('

nais, -com '0 jogo' entr� as equipes do s�u valente adversário, o qual teR]
Paula Ramos e Clube Atlético Gua' treinado com afiííco e como sempre
raní. Penultimo colocado na tabela constituirá um osso duro. de roer.

Paula
J'

a
I

pro-

'- ,.

�"""�""•."�""""""""""""""----I

'-Tela de' Seda'
X,X 7,'8, 9, 10, 11, '12 e 13

'Pronta entrega de estoque. - Venge-se.
YOZO ITO-Rua Quintino. �caiüva-, 176 4°

Sala 423�São .ulo,

Pára Goveratado.r do Estado.:
Dr. Udo Deeke, engenheiro. civil;

Para 'Senado.r Federal:
'

Dr.· Nerêu Bamos, advogado;
'Para Suplente de Sena-dor:

Dr. João. David Ferreira Lima, advogado;
Para 'Deputad9s Federais:

Dr. Nerêu Ramos, advogado;
Dr. ArnÍando Simone Pereira, advogado;
Dr. Leoberto Laus Leal, .advogadó;
Orlando. B1'8siI; professor e contabilista;
Dr. Joaquim Ramos, advogado;
Dr. '�gri'ppa de Castro. Faria, médico;
Coronel Pedro Lopes Vieira, militar;
'Dr. Antônio Nunes Varella, advogado;
Dr. Rogério Vfeira,

�

advogado;
-

Dr. Cíd Loures Ribas, advogado;'
))r. Aristides Largura" advogado;
Vitor Buhr, .serventuário., de justiça;

Para Deputado.s Estaduais:,
A.belardo_ So,!!sa, professor;/

Ado Caldas Fiit'ã,?:ó, ''fUnci<>uáriD público;
Adülfo �J'osé Martins, fazendeiro; _

Dr.
_
Afünso Maria Card-oso da V-eíga� funcíonárlo público;

Al.cides ,Abreu, funcíonárto público;
�. Anes ,Gual�eTtü,_ engenheiro civil;
Ângelo Ponzoní, industrial;
DF. Antenor Tavares advogado;
'Dr. Antônio Dib Mus�i, médico; , _.

Dx:. Amônio Gomes de 'Almeida, advogado;
Antônio. . Tauille, militar;

. ,

} 'Dr. Armando. Calil Bulos, adVogado;
'! Dr. Armando Vàlério de Assis, médico;

Arn_9 Oscar Meyer, industrial;
. Arnou Teixeira de Mello, serventuário de justiça;

)" AÚgustD Bresóla, industrial;
} Eduardo Virmünd, funcionário público;
�, Dr. Elpídio Barbosa, professor;

Dr. Fernando Oswaldo. de Oliveira" médico; .»:

Guído BoM,. bancário. '

Dr.· Jvo, Silveira, advogado;
Jairo. Callado; [ornalista:

• DF: João Batista Bonnassis, advogado;
Dr.• João Estivalet.Pires; advogado;
.João. dos Santüs, i,ndustrial;
Dr. ioãü Ribas Ramos, advogado.;'
1)t. Joaquim Madeira Neves, médico;
Dr. José Bahia Spinüla .Bittencüurt, médico;
José da CDsta Miranda; 8€rventuário oe justiça;
Dr. José GalIütti Peixo.tp, advügado;
José MDtta Pires,' professor;:' ,

Lauro. LIilChs, prüfessor;
Lea�dro Longo, servenhláriü de justiça;
Dr. Leciati Slüvinski, advügado;
Dr� Lenüir Vargas Ferreira, advo.gado.;
Luís Bél-to.li Juniür, serventuário. de justiça;
Manüel Siqueira Belo, serventuário. de justiça;
Dr. Mario. lIfa.fta, advügado.; -

Dr; Nürberto.-Bachmann, médico;
Oscar Rüdrigues da 'NüvaJ cümerciáriü;
Olívio. Nóbrega, serventüário. de· justiça;
Dr. Othou da Galllã_Lobo d'Eça; funcio.nário. público;
Pedro. Bittencüurt, industrial;
Protógenes Vieira, fiarmacêutioo.;
Dr. Ro.:Jyerto Münde.{J·d·e Lacerda, advo.gadü;
'Torquato Tasso, funciünário. público.;
Waldemar G:rubba, industrial;
Dr. Walte� T,ellório. Gavalc1anti, advügado;
Wenceslau Bo.rini,' industrial·
'Dr. Wigand Persuhn econo.;nista·
Dr. Wii'mar Orlàndo. Dias, advogado;
Dr. YlU1lar de Almeida Corrêa, médico.;
Ao reco.mendar ao. aILivo. eleitürado de S., Catarina "os seus can

z(lidatos, -o Pmltido. So.cial Democrático. está na certeza de hiwer apon
ta�o. no.ni,es que, Unidüs po.r um só ideal partidário. e dentro do mes-

,I

. � . . .. . - .

QfEMBOLSO P05T4L
PARA TODO PAIZ

dutos .5)C -fRUTI
'A�PosrAL 1008
(UR/TIBI - ;'Aru!.."'A'

Extrato de-, Frutas Vitamina C
Hidratos de Carbono -etc·

Chico Laodi vooeeu
RIO, 19 .V. A,) - Na tarde '"'i'Ie an

tem-011tem, realizou'se na Quinta da
Bôa Vista, sensacional prova automo·
bilistica, saindo com o triunfo o con,

sagradO volà:itte patricio FranciscO!
Landi, seguidO por Gino Bianco e"

Francisco Marques.

JOAO BATISTA BONNASSIS
PARA DEPUTADO ESTADUAL,

A-mérica e ,VaSCO-DI
IideranC8'

RIO, 19 (V. A,) - Com os resu_!-:
tados de domingo, pelo certame ca;- I .

riO(�a de futeból, ficou sendo a se

guinte a classificação dos candidatos
ao titulo:
1° �ugar - América é Vasco, com

2 p, p.'"
2° lugar - Bangú, com 3 p. p.
3° fugar - Madureira, com 4 P-lI'.
4° lugar - Olaria, com 5 p. p.
5° lugar - Flamengo e BOllsucessUJ.

com 6 p. p.
'

. 6° lugar - Botafogo e Ca1ÚP d(]t
Rio com 7 p. p: _

7.0 jlugar ....::.. FlUminense, com 8 P.U.
8° lugar - São Cristóvão, com la

[l. p.
A p·róxima rodada: Sabado

Bangú -x- Madurei'ra; Domingo
Canto do' Rio x Eotafogo, São Cri!i'·
tóvão x Olaria, Bonsucesso x Amé
rica e Flamengo x Vasco.' ,�

I
Atlântida - O SUceSSO da técnica electrônica - Atlântida :. �uper ·co·nstrução para durar mais

Otima seletividade VENDAS, Á VISTA E A

Atlântida - Som natural - Alta sensibilidade

LONGO PRAZO \
"

A 't I â n t-i d a
.'

'o N DAS

Grande 6.1�ance

.Rádios

Atlântida'

LONGAS E'�, CU RT A S

Rádio
Amplifícadores

C"tari"nense. Limitada
Diretor tecnico WALTER, LANGE Jr.

Transmissores

Rua Trajano, n. 31
-------

j

Telefone Il-: 1459
--

j
/
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I Dr. (L"ANO G ••

"

_

- A :����TJ o �

Crime, I cf".l
OOiultltulção d. SoclfJc!Cld_

NATURALIZAÇÕES' .

Titulo. Daolarat6r!o!l
- '--'-

-

.
� \"

--
. . -

I ij#Jêêj#l@í§@f#Jêf#Ji#lt#I@êê@JJ; n
._ -. ,.,

.

Eatcrit6rlo I
r

ROf8idinola
Rua Tbodlnt"ll 42.' IFONE •• 1�68

I-!

DR.I. LOBATO FI'LHO
Doenças do aparêlho 'respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia 'do 'I'orax

Formaào pela Facuuiade Nado-
1UlI de Medicina. Tisiologista e

Ti�iocirurgiãn do Hospital Nerêu ,

Ramos. Curso de. especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
'ossistente de Cirurgia do Prof;
Ugo Pinheiro Guimarães.' (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, �8
Oorísultas, 'diariamente,

das 15 às,18 horas.
,Res"':: Rua .Durval Melquiades

'

,28 --- Cháeara d� Espanhà!

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

.>
Médicos

,

Cirurgia-Clínica Geral-Partol

/ Serviço eompjeto e especíatrsado da:8 DOENÇAS DE'

SENHORAS, com modernos métodos dê diagnóstico e tra-
.

tamsnto,
'

l'
.

COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME-
/ �.

, TABOLISMO B!ASAL

Badíotenapía .

por ondas curtas-EletrocoágulaoAo-
Raios Ultra. Violeta 'e Infra Vermelho.

'

, Ô6nsultório': Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

.

�
, "

�,
Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mus".

, Das '15 ás 18 horas - Dra. Musai.
Residência - Rua Bantoa'Dumont, 8, Apto. 2;

,--�'"�_. -CÓiiPANHiA"
..

'''"ÃLÍíNÇA
....,.DX........

IÍAtlfÃ,;''-,.
..T§.._,

! '
'Fundada em- 1870 - Séde:",'1JI1A _

�

� -,

'

INC�NDIOS E TRANSPOR't'E8 '

i
Cifra. do Balaaç. 4.' 1'44' ',"

.) CAPITAL E RESERVAS �..... Crt 'SQ.IOÓ.fIOfi,So

I
RespOnsabildaaea, '.

'

••• :.. 'Cr, ,.978.40t.755,V7
'Receita '. � •• �......... ;.:. � •• CrI'" 87.0õ8,245,So
'Ativo '

.. ,.. .: ...•... ' c'r.
'.

142.176,.603.�0
,

.

Sinistros ,pagos noa liltimoa \ 10 an� •••• Cê� 98.�87 818,10

I
RespoDsab,ilidades.......... .. ••• :... Crt �7tJ.7H.40f:'O,6,20

Díretorea; :: .:

..

'

'Dr. PampÍlUo d'Utra Freire lIe CarTaI"." D�., Fr�DeÚleo •• 8i,
, .Anisio Masaerrlt. Dr. Joaquim Barr;eto de ArdJó .' Josi :Ahre••
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-
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Pedidos comRepresentante" PO�10 ALEGRE
Para Santa Catarina "':

.'

� DORIVAL S. UNO ,RUAVO�ON(f.RJOS DA PÃTR-JA'N.o 68 .. i;oANDAR' -, r

1 Edif�!1x!:����l�'2�8dar I IgonCA;:I''Paosr;:Sf'aTE;:LIIiFOpNEa664rO'a'T�J.EGSRAtI\lAS: 'PRC°1'ECtTORA> •Florianópolis'- S. Catarina ' li. u u Wi. _ a� a BflDa-
-

.'
Rua Fellpe Schmidt. 22-Sob.

,

'_ Carla Postal, 69 • TeJ "Ploreel,ora" l. - PLORIANOPOLIS
fJf"...........___:--_._-_.----:-- .....-------_,...-.---------.....;�_

I f
�•.------�--�-�-.���

�. ,-c I,
I

,- ,

I
t
1
�.�

carga. dCJbttde'

810- FaANCfS,CO� no' SUL para NOVA YOBK
,

" Infol'magõ•• , oomo. Agente. .

�
" .

,

lI'�orian6poJiI,' - C.rlos HoepckeS'íA - C! _._ T'!letoae 1,'212
Seo lI'raDci,éo do Sul- Carlos Hoepcke S/A -:-CI - "elelon� õ

'

.

- RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. diàriameDte. DQ ,Hospital tle CuI .

__ ,.:r �.." �:"oT." .:r" ..,.-" " �..A " :...... -, ';."loo"'"
,

;

. -

1

O,r. tini ,Neves
--, Dr. PolydoÍ'o E. S. Tbiago

.;tnaer ela Mat_!.,rnidade-e mé�le. do ,

.Mlco • ,artell'.,' ;

, Hospital ,de Caridad, I. BOlpital �� Carúf�}Íe de SIlo-

GLlNICA DE SENHORAS - CI,- rianõpolis. AYistente dI ;

,

.RURGIA PARTes ' Maternidade !

;!aPÓIÜCO: êon'tro�e;'e�trlltam,ento :lcençu, dõs Y>rgãôà [íitef�õi, _-"""
",pedalizado' da gI"avidêá. mctur· cfaImente do coração e yÜilAI i
�i03 da adolescência e da menopau- �(tençaa dÂ tiroide e d,m.f. 'puM
!h. 'pertubaçõe�� menstruals, h��· dulas Inter.llQ

�
-

' ,. '

'i�oo. e tumores do aparelh,p lem· �UJllcà e cirurgia de aen:h()l·.. ""!'f
, <'. < ' I

!l feminino:
.

,Partos '

"

:;; "

I

)j)0raÇões do utero, 'ovários, �om· "ISIOTERAPIA, 8;")�4:��!>:�
'ali. apendiee, l:l.miu, varlB:ea, ete, DIOGRAFIA - �'I;AB0'l.J��O 1

,!lrnrgia plútica -do períneo (rn- BASAL !:" j
,� U'u) lORARIO DE CONSULTAS'! �

tSSISTENÇIA �O PARTO E orE-" Dlàri'amente das ts �,ui ho-
"c: RAÇõES OSSTgTRICAS ru. �

)�!lçu glàndU1areá, tíroíde, ovA· ". CONSULTóRIO: ,'�

lO!!; hipópille. etc.) Rua Vitor' Meirelea a, II 1
JbturbiOJ lllervOJ{)I',_ Esterilidade Fone manual ,1.70:1' !
_'Regimes. ,

REsmtNCu: 1
:Onsnltórh> R.. Joio Pinto, ., .; 'bL Avenida 'iupmpowsk!-n !

, 4*1 Fone "mànu81 ,.. '

�

, fiq;mtd., R. 7 de Setembro-c->:EdU.'
,MU! e Sousa - Tel. 84ft

Dr. N�wton ,d'Av)'la ,

;;!:nrzia geral-- Doenças de Se"e-
.

ra. - ProetoJogià
FJetritidade Médica

C<nnaultório: Rua Vitor'Meireles n.

,'IS _; Telefone'1.307
.

Consultas: As 11,30 horas e t taro

1. dai 15 horas em diante

R�sidência: Rua Vi.!!al Ramo. ,a.
fi - Telefone 1.422.
•

Dr. �MárioWendh8usen
t"JI.... .Mica de ildulto.'. maIItU -

'

OoILI1iItór1o - Bua Joio PlDto. 1.
Telef. li. 769

.

-.._

, (;'4ruoulta data • 'I 6 IIoarIi
�tI"uia, "eU,. elõi!oW"... e.

� TeJ.f. III
'

��,Dr. Paulo Fontes
_, C1l1l!co i O1Ie1'adOf"

/ ICsImalt6rio: Rua Vitor Melnlli. Iii.
Telefone, 1.405

('_allÚ <lu, 10. li 12 e tii U lU
�tI ,Iara. 1lelldb,ela: Ru Bl---.

,

13. - Telafoú: 1.'"

'IDr. Mil,ton Simone 'Pereira
Clinica Cirurgicll

" .olestiu' lIe Senhoras
'

CIRÚRGIA, GE"RAL
_ J \1011 se'rviços dos Professores Be�e-.

: lleto MontenegrôJ e Piragibe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Da8 U ás 17 hoi'u
Rua 'Fernando Mac4ado, 10'

Dr. M. S'. Cavalcanti
CIiJIlea,A,se!u.lnDiellt& de eriuiIII.

Rua Salduha lIariue, II
Te1efOlli IL 71'

, .

> "VIRGEM ESPEC1A�IDADt'" da
.

� '. --

�
-,

CJÂ,,�ETZEL ':JN'orr,3rR,lA.L".JOINV (L'G iU: (!�2rIH' i,�':il

,TORNA A ROUPA, BRANQUISSIMA

)0,., Roldã,o� ConsoÃi,
f!;"_'"

. '_

.

.

-CIRURGIA, Glt'RAL ;·;":-AI.TA a...

aDRGA - MOL.STIAS' n. II"
,

.

NHORAS.,.,. PARTOS
'

J'onudo peJa J'aeuldad. cio:Bd
lI:íIa da Uaivenldadé ,de SIa Paulo.
onde foi assi.teute por "'rioa &IlOII, cW'
8erYiço Cirúrgico do Prof... All'Ie-

, c.rrtIi 1'(* \

Clrureia do e.tômago\ e Yiaa elreu.
ru.' lute.tiuoI delladQ • eroeao, t!i'Iot>

de, riu., prÓltàta,. bexiga. u�
c'�'rioa e tromPat. Varicoeele, fl1Cno

...

I ceie, yarizei e henlaI.
"

.Coulaltàa:,':Ca. J la S horu, i �
J'dipe Schmidt, ,21,' (alto. _ da Cuia

,Paraiao). Telef. 1.5'11
"

..

auld!ncla: Rua' l!;.teVel J1IIÜI'. 17&.
,

Telaf. :M. 764

Dr. 'A. Santaela
(l'ormado' pela Faculdade N.�Oo
na! de Medicina da ,Universidade,

.. do Brasll)
, "

I16dico ,,ºr concurso da' &l151Btt.
c1a a Pâ,1copatas do Distrito

pedcral
a·lnterno de !loepttal PsiqUJA.

, trico le Manicómio JudicW10
",-da Oapital pede:llW

a.1iiterno da 6aÍl.ta OU8 de w
lIer1c6rdla do lUo de Janeiro
qLtNIOA IU:DIOA - DOJlNOA9

"
NERVOSAS

Oonsult&"1o: Kd1flcl0 Amtltll,
••to - sala I.

• BesldiJ)cu:,' _ -

Avenid,a, Rio Eran90' 144,
Das 15 .. 11 bora

Telefone:
Oonsult6iio _; -l.Ift.,
�dinc1a - 1.101.

•• : •••• 'õÃ8ÃS '�'m:RD�'
.. � ..••.

Possue V. a. CU8II ou' terraoe �
vender" 1
Não encontra comprador' (
Ent:tegue ao Etcr1t6r1o rmolJlUtltll

... L. AIVet. 1 I
�ua Deodoro U.

F ...

, -

)
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Getúlio ·teve recepção consagradora em Santa Catarina
EM JOINVILE PERCORREU ÁS RUAS DA CIDADE, EM CARRO ABERTO, NA ·COMPANHIA DO

,CANDIDATO DO PSD. 1\0 GOVÊRNO DO ESTADO, ENG. uno DEEKE.
,

NESTA CAPITAL OVACIONADO POR DEZENAS DE MILHARES DE PESSOAS; QUANDO
SURGIU. NA PRAGA QlJINZE, EM CARRO ABERTO, ACOMPANHADO\ DO GO-VERNADOR
ApERBAL _R. DA SILVA.

HOSPEDADO' NO PALÁCIO DO GOVÊJlNOr À HORA EM QUE' NOSSO JORNAL ENTRA.
PARA O PRELO, REALIZA-SE IMPONENTE COMíCIO. EM NOSSA PRóXIMA EDIÇÃO DAREMOS
AMPLA REPORTAGEM SôBRE A VISITA DO ItUSTRE BRASILEIRQ' À NOSSA TERRA.-

Solene premesse dos Bcndeírcrííes,
. Presente

I

à cívica· cerimônia o Comandante do Quinto
Distrito Naval e o Arcebispo Metropolit8'DO

FLORIAMOPOLlS _. 20 de Setewbro de 1950 As Bandeirantes da Companhia
"Anila Garíbald" realizaram do
mingo próximo passado, no Grupo
Escolar Silveira e Souza, a sua soo

Iene !promessa de Iniciação.
Constituiu uma oerimonia de

alta expressão moral. profunda
mente .emocionante. 'I'eve a presí
di-la a figura respeitavel e vene

randa do nosso Arcebispo e a as

sistí-la altas autortdades, professo
ras. familias das Bandeirantes.

grande numero de pessoas, ínteres
sadas ,e muitas crianças:
Precisamente 'à hora: marcada.

10, teve início o programa, dlr l

gido pela Sta. Dora Sodré, Chefe
e 'orgânizadore da, Companhia. Foi

içada a Bandeira ao som do Hino
Nacional. acompanhado por todos
os presentes. A Chefe da Compa
nhia após explicar que por uIp pe
ricdo de cinco mêses foram as

postulantes submetídas .a UlIL ri-

RIO, 1_9 (V. A. - No ultimo dia: lie de divulgar, a Refinaria de Ma- goroso noviciado, satisfazendo,
14, às 23h30m. foram acesas pela 'tal'ipe está capacitada para tratar integralmente a tôdas as provas
primeira vez, em carater experímen- diariamente, perto de 400.000 litros .exígidas, solicitou à Exmê, Sra.
tal, as retortas B-101 e B·102, da de oleo bruto. proveniente iniciaI- oa. Alzira, Sodré. representando a
Refinaria de Mataripe, erigida pelo mente dos campos de Candeias e de Federação das Bandeirantes do
Conselho Naconal do Petroleo no Itaparíca, os quais se desdobrarão,
!Reconcavo baiano e destinada a tra- em proporções variaveis, nos seguín- Brasil, que recebesse a promessa

tar, exclusivamente, o petroleo ex- tes produtos: gasoliná querosene, das novas Bandeirantes.
-

traído dos campos petrolíferos na- oleo diesel e oleo combustivel. Cada uma de per si. com clareza
cíonats. Com essa prod"�ão poderá Mata' e emoção, repetia a sagrada pro

, As demais unidades da usina se- r ípe !'lat!sfaze� ª� ueeeli!lldadeg c;!e I messa que' incorporava ao movi
�ªo PO!l�� ���e§�iv�men��

..

e� f.1!I�·1 constim.o atuais do Estado da Bahia mento :

.

; !�I�!"i""':'- C"� ,,;� i

tionai1i�ntú. que "dentro de pOUéOS em der ívados de petroleo. O Conselho .

"P . t ob minl a palavradias, esteja a refinaria em plena Nactoríal do Petroleo já está autorí-
rome o, s 1 1.

, .

marcha, . para verif,icação de qual- I zad'o, entretanto. a duplicar e capa' de honra. ser leal a Deus � a mi

,quer anormalidade porventura sxts- cidade da
.

refinaria e se empenha, nha Pátria, ajudar o próximo em

tente. 110 momento, nas respectivas' provi, todas as ocasiões. obedecer ao CÓ-
Ap6S cêrCá de vinte dias de, ope· dencias preliminares, de sorte que digo Bandeirante".

l'ação, os fogos serão apagadOS para a ampliaçã<! da usina se torne reali-

limpeza geral de aparelhamento e dade no mais breve prazo, possivel-
os réparos que se fizerem mister, mente dentro de dezoito meses.

reiniciando·se. em segui®;,�já �ntão Com. esas arppliaçã? .serão/atendi· .

OSNY BAMA & elA.em- pleno regIme de produçao, o fun' dos outros Estados hmltrofes do da IIcionamento da refinaria. ,Bahia, como Sergipe Alagoas, e tal·
Conforme já tivemos a oportunida' vez. mais ao norte.

,Rigorosas instruções para o re

gistro dos candidatos . �

RIO, 19 .v. A.) - O Procurador promíssos com o estatuto e com o

Geral da Republica, sr. Plínio Frei' programa de novo partido" Quando
tas Travassos, enviou aos procura' ao registro de candidatos comunistas
dores da Republíea nos Estados. que disponham de recursos para se

instruções para o registro dos candí- infiltrarem nas legendas dos part
í

\latos, reéomendando a observancia
doartigo 7° da Resolução nO 3,316, de
28 oe julho de 1950, 'que determina;
"àos candidatos que tiverem perdí
do o mandato politico em consequeu
cía .da cassação do registro da agre
miação qhe representavam, exígír-se-á
prova publica e Inequívoca de com-

dos democratícos, a Procuradoria Ge·
ral encarece a 'ess,es mesmos parti'
dos á necessidade de zelar pela sua

honestidade. não facilttando meios
para a parÚcipação \ daqueles qus
atentam; contra a soberania e os po
deres constituidos do' pais.

Esl,á IUDeio/nando em earaler expe
rimentai a Refinaria de

.

Mataripe

Rua Jeronimo Coelho, 24 A
Florianópolis

Acabam de receber
Maquinas de escrever

CONTINENTAL
ERICKA - portatil
Cosinha americana
esmaltada marca

«8ECURIT»

Novas a Alemanha
-

concessoes
BONN, 18 (D. P.) - o.s aliados ocict'entais fizeram ao premieI'

Konrad Ad,enauer uma série de concessões ao cumpriN,e o primeiro
aniv,ersario de seu governo, Entr,e as principais conoessões feitas, cons'
ta a cessação dá politica de .desma,ntelamento das fabricas alemãs.
AcredHa-se aqui que é inivitável a criação de unidades militares aie'
mãs para ajudar a defesa da EurOiPa 'ocidental ,contra a amea{iá sovi-
étic,a de ag�essão.

'

-------------------------�

Controla'da novamente a exporta
ção de ferro e aço DOS EE.UU... Suc-frufi

o cOIDplement@ alimen
tar por excelencia. Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono.

bro, será tomada como Parte de um
programa destinado a manter o poder

Washington 19 (USIS) - Os Esta·
dos Unidos íni'cial'ão novamente o

controle na exportação de ferro e aço
para outras nações.
A medida; que será posta em vigor

a partir de meia noite de 30 de Setem·

de defesa dos Estados Unidos e faze.r
face a auUas necessidãdes internado·
n:ais das Naçõé's Unidas.

----------------��--------------�----------------------------------------�-------

I

Todas as promessas eram rece

bídas com aplausos entusiastas
por parte da seleta 'assistência. A
seguir, após palavras rituais da
Chefe Geral, ,as madrinhas coloca
vam os distintivos simbólicos que
as sagrava Bandeirantes.

_ ,s0Fcitado, o tomandante Ben
'j,amim Sodré disse algumas pala
vras alusivas ao belíssimo ato. to
mando como tema a Bandeirante
é verdadeira, alegre, e pura nos

pensamentos, palavras e ações.
Foram RIS seguintes as jovens

que realizarem- á .promessa, todas
das mais destacadas famílias da

Antes de encerrar a reuruao S ...

Excia, o Sur. Arcebispo teve- pala
vras de aplauso a tão 'expressivo
movimento, inspirado todo êle nas

fé e na. moral cristã.
Ao retirar-se foi o ilustre pr'.>

lado acompanhado até ao pOl",fiO:'
pejas Bandeirantes, que lhe ])l'.('S··
taram homenagens.
As cei-imonias deixaram no es

piriLo de -quantos as assistiram ..

uma Indelével impressão pela sua

b�leza e alto valôr moral.

'Logo após à terminação dos ã
tos as Bandeirantes serviram aos,

nossa Sociedade: presentes finos dôces e refrescos;
Patrulhas

.

dos Tangarás: Lia Brevemente terá inioio o pr i-
Ríhl. Nilcéa Vellozo, Clorínda Gan melro curso para Chefes Bandeí
zo, Valeska Viegas, Maria "Celeste rantes. podendo Irequentálo [o.
Alves, Maria de Lourdes Freitas vens a partir de 18 anos> de rela-
Silveira; tiva cultura e especial Iorrnação-

-

Patrulha do Trevo: Zuma Ei. moral.
ras de Macedo, Myriam Maia. Ma' Esse curso terá uma duração de'
ria Lira Faria, e Lucia Maria
Freisleben.
A Companhia conta com um e

Ietivo de cerca de vinte meninas

20 reuniões, incluindo" e.rcur-õ..s

e acampamentos e será realizad,»
sem prejuizo de quaisquer ativl
dades das candidatas.

Destituido também o Díreíéríe
Petebísta do Espírito Sanlo

.

RIO, 19 (V. A.) - Mais um órgão estadual do P. �. B. sofreu umar,

punição do Diretório Nacional do Partido, pois que ontem o sr, Dantons
Coelho telegrafou ao sr. Saturnino Rangel Mauro. presidente da Comig··
são Executiva petebísta do Espírito 'Santo, cõmunicando que o órgão
diretor nacional do partido havia designado nOva. ,comissão diretora fi

coo·rdenadora. Consta que a extinção da Comissão Executiva capixaba"
prende·s,e ao fato de ter a mesma dis!;o'r,dado da orientação central.

Diretoria de Produção Animal
A Diretot'ia da Produção Animal comunica a todos os ülteressa:.�

dos e �riadores, que dev,erá realizar'se na cidad,e de pÔ1rto Alegre, a 21
de outubro dêste ano,encerran,do-se a. 23, a inauguração da 14a Expo,'
sição Estadual de Animais e Produtores derivados, do Rio Grande d<Y

Sul. ..._

A Federação das Associações Rurais do R. G. do Sul, que patro-
cina a mencionada Exposição, diante do elevlado número de reprodu-
tores, das raçRJS d,e córte ·e leiteira. convida {JS inter·essados par·a uma.,

visita àquele certame, que além de lhe dar um realce exc'�'Pcional se-

rá ü�a ótima oportunidade [lara que os criadores dêste Estado possame

consLatar a abundância ,e '2 exeoeJ.ente qualidade do gado riogTandense•..
Qualquer informação sôbre a ref,erida Exposição poderá ser forne-·

cida pela DireLorÍa da Produçã.o Animal -Caixa Postal, 184 - FIo·'

i"ianópolis. . .... ·0

Chegou o nosso chefe - diss,eram )lllS.
Chegou o ilustre 'brasileiro, dr, Getulio Vargas, - dis"

seram outros. . •..• ..,.

ChegolÍ laquilo - disseram os mangabeiristas!
Chegou o tartufo - disseram. OS' do Diá1'i<J!

Chegou o original dos retratos· que eu quebr,ci! - disse

alguem! ....• ol-

GUILHERME .TAL
y.

/
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